
TASKI® Jontec Forward/SD/ 

J-Flex/QS/ID 
Leeliseline põrandapesuaine, vähevahutav 
Kirjeldus 
Tugevatoimeline leeliseline põrandapesuaine spetsiaalselt põrandapesumasinatele. Selle 
vähevahutav koostis eemaldab pinnalt igapeävaselt tekkinud tugeva mustuse, settinud mustuse 
ning rasvad kõikidelt veekindlatelt katmata (v.a. katmata puit) põrandakattematerjalidelt.  
Samuti sobib suurepäraselt vahakihi pealmise kihi eemaldamiseks. 

Peamised omadused 

• Toimiv kooslus pindaktiivsetest ja leeliselistest komponentidest 
• Head mustust lahustavad omadused 
• Madal vahutavus, kiire toime 
• Erinevad kasutusvõimalused 
• Meeldiv värske lõhn 
• Sobilik valmistamaks pindasid ette pealmise kihi taastamiseks  

Eelised 
• Väga head puhastusomadused kõikidel vett-taluvatel kõvadel põrandakattematerjalidel (v.a. 

katmata puit) 
• Eemaldab efektiivselt mustust, rasva ning ladestunud hoolduainete jääke/kihte. 
• Spetsiaalselt kasutamiseks kombineeritud põrandapesumasinates 
• Samuti sobib kasutamiseks ketasmasina ning mopiga 
• Meelidava värske lõhnaga 
• Suurepärane vaha pealmise kihi eemaldamiseks. Loob parema pinna peale kantavate kihtide 

nakkumiseks  

Kasutusjuhised Doseerimine: 
TASKI Jontec Forward on saadaval erinevates pakendites ning seda võib doseerida manuaalselt 
(tavaline kontsentraat) või läbi mõne meie doseerimislahenduse (SmartDose, J-Flex, 
QuattroSelect, IntelliDose). Iga doseerimis-süsteemi täpse kasutamise kohta info saamiseks 
tutvuda tehnilise info tabeliga. Täpne ja õige doseerimine säästab kulusid ning vähendab mõju 
keskkonnale. 

Kasutamine 
Manuaalne, pesu mopiga:  
Doseerida aine veega täidetud ämbrisse ning kanda lahus pinnale. Lasta toimida (mitte lasta 
pinnal kuivada), hõõruda ning korjata määrdunud pesulahus kokku. 

Kombineeritud põrandapesumasin: 
Doseerida aine veega täidetud kombimasina paaki ning kanda pesulahus põrandale. Lasta toimida 
(vältida ära kuivamist), hõõruda ning korjata määrdunud pesulahus põrandalt kokku. Igapeävaselt 
toimida samuti, küll aga ei ole tarvis lahuse pinnale jätmise sammu. 

Pinna pealmise kattekihi eemaldamine: 
Doseerida aine veega täidetud ämbrisse, ketasmasina paaki või kombimasina puhta vee 
paaki. Kanda lahus pinnale, lasta 5 minutit toimida, hõõruda ning korjata määrdunud 
pesulahus pinnalt kokku. Loputada puhta veega. 

 

 



TASKI® Jontec Forward /SD/Jflex/QS/ID F4h 
Leeliseline põrandapesuaine, vähevahutav 

Tehniline info 

Süsteem KOOD Kirjeldus/Pakendi suurus Ämber Kombimasin Välimus 

pH  Suhteline tase
 pH tase   tihedus 
puhtalt valmislahus (20°C) 

Standard 
konsentr. 

7513111 
7513109 

TASKI Jontec Forward 1 x 10 L TASKI 
Jontec Forward 2 x 5 L 

25-250ml / 5L (0,5 kuni 5%) 50-200 ml /10 L (0,5 
kuni 2%) 
200 ml/10 L (2% pealm. 
pinna eemald.) 

Selge, värvitu  10 8,7 (1%) 1.05 g/cm³ 

SmartDose 7520206 
7520208 

TASKI Jontec Forward SD 1 x 1,4 L 0,2% (70 10 L ämbr) : 1 vajutus 0,2% kuni 0,4% (17 -  
35 20 L paaki.) : 1 vaj. 

Selge, värvitu  10 8,7 (1%) 1.05 g/cm³ 

Intellidose 7515722 
7518324 

TASKI Jontec Forward ID 2 x 1,5 L N/A 0,2%, 0,3%, 0,5% Selge, värvitu  10 8,7 (1%) 1.05 g/cm³ 

Jflex 7512206 
7512205 
7512210 

TASKI Jontec Forward J-flex 1 x 1,5 L  
TASKI Jontec Forward J-flex 1 x 1,5 L 
TASKI Jontec Forward J-flex 1 x 5 L 

0,2 to 0,5% (60 kuni 150 /5 L ämbr.)  
0,2 to 0,5% (60 kuni 150 /5 L ämbr.)  
0,2 to 0,5% (200 kuni 500/5 L ämbr.) 

0,2 või 0,5% (15 kuni  
37,5 20 L paaki) 0,2 
või 0,5% (15 kuni 
37,5 20 L paaki) 
0,2 või 0,5% (50 kuni  
125 20 L paaki) 

Selge, 
helekollane 

11 8,5 (0,5%) 1.03 g/cm³ 

Quattro 
Select 

7517107 TASKI Jontec Forward QS 2 x 2,5 L 0,2 to 0,4% 0,2 kuni 0,4% 0,4% 
(pealm. kihi 
eemald.) 

Selge, 
helekollane 

11 8,5 (0,5%) 1.03 g/cm³ 

Ülaltoodud info on tüüpiline tavatootmisele ning seda ei tuleks võtta kui spetsifikatsiooni. 

Ohutu käsitsemine ning säilitamine  
Täielik info toote käsitsemiseks ning utiliseerimiseks on ära toodud toote ohutuskaardil (SDS). https://sds.sealedair.com/ Ainult 
professionaalseks kasutamiseks / spetsialistidele. Säilitada originaalses kinnises pakendis vältides äärmuslikke temperatuure.  

Toote sobivus 
Enne kasutamist testida toodet vähenähtaval kohal. Juhuslikud pritsmed leelisetundlikel pindadel (nt. puidust põrandaliistud, 
värvitud/peitsitud pinnad) eemaldada koheselt niiske/märja lapiga. Mitte kasutada veetundlikel pinnakattematerjalidel, nt. katmata puit või 
kork. 
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